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Nu bygges
Den Røde By

SE DE NYE PLANER FOR DET SIDSTE OMRÅDE DER SKAL UDVIKLES I ÅRHUSGADEKVARTERET:

Landstrøm på vej – men
først skal der trækkes kabler

Efter masseslagsmålet: "Vi må
Verdens vildeste kapsejllads
genskabe trygheden på Sandkaj" vil tilbage til Nordhavn i 2022

SOLGT

HELSINKIGADE 29, 8. TH.
SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIT HJEM?
VI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING.
TLF. 4358 2100 | NORDHAVN@MAILREAL.DK
Forside henvisning 18 pkt
under foto - to linjers tekst

SIDE 5/

Forside henvisning 18 pkt
under foto - to linjers tekst

2/

LOKALE
NYHEDER
Nu går arbejdet i gang – krydstogtskibene får landstrøm
By & Havn skal stå for etableringen af landstrøm til
skibene på Oceankaj og Langelinie. Men først skal der
trækkes strækstrømskabler ud i havnen, og det er en
kompliceret opgave.
• Efter flere års debat følger København nu mene i Østersøregionen, og indfører landstrøm
til krydstogtskibene i havnen.
De store cruiseships med tusindevis af turister er langsomt på
vej tilbage efter coronakrisen.
De to første krydstogtskibe er
for nylig anløbet havnen, og

energi til de mange gæster ombord.
Det medfører både luftforurening i nærområderne og belaster Københavns CO2-regnskab.
Det er ikke alle krydstogtskibe,
som kan modtage landstrøm.
Men i de kommende år forventer man at cirka halvdelen af de
skibe, som anløber Københavns
Havn kan tage imod landstrøm.
Flere andre havne har etableret landstrømanlag, og krævet
at skibene slukker deres motorer, og nu skal den ordning også
indføres i København. Men først
skal der trækkes strøm ud til kajerne Langelinie og Oceankaj i
Nordhavn. Og det arbejde skal
By & Havn stå for, i samarbejde
med Københavns Kommune
og datterselskabet Copenhagen
Malmø Port (CMP)
"Det første, vi nu tager fat på,
er at få fastlagt, hvordan vi bedst
muligt får trukket stærkstrøm-

»

Det er en kompleks
opgave, hvor der skal
trækkes et strømkabel
fra Indre Østerbro til
Ydre Nordhavn – og
derfra kabler videre
til Langelinie

Anne Skovbro,
Adm. direktør, By & Havn

indtil nu kører skibenes egne
diselsgenratorer i døgndrift
i havnen, for at kunne levere

Krydstogtskibe er flydende hoteller med op til 7.000 gæster ombord. Strømforbruget svarer til forbruget i en mindre provinsby, og indtil nu leveres strømmen af skibets egne luftforurenende dieselgeneratorer. Foto: CMP

skabler til begge områder. Det
er en kompleks opgave, hvor der
skal trækkes et strømkabel fra
Indre Østerbro til Ydre Nordhavn – og derfra kabler videre
til Langelinie," forklarer Adm.
direktør Anne Skovbro fra By &
Havn.
Strømmen til skibene skal
komme fra fra det offentlige elnet ved Svanemøllen Koblings-

station ved Strandboulevarden
på Østerbro. Herfra skal der
føres et kabel til Oceankaj i
Ydre Nordhavn, hvor selve anlægget placeres. Fra anlægget i
Ydre Nordhavn skal der trækkes
strøm videre til Langeliniekaj.
Hvilken rute, strømkablerne
præcist skal trækkes, er ikke
fastlagt endnu. Hele projektet
skal nu planlægges og sendes i

udbud.
DFDS tager allerede denne
somer sit eget landstrømsanlæg
i brug ved DFDS-færgerne, der
dagligt sejler mellem København og Oslo.
I 2017-2019 anløb der i gennemsnit 340 krydstogtskibe til
Københavns Havn om året.
CMP oplyser at p.t. 103 krydstogtskibe ønsker at anløbe Kø-

benhavns Havn denne sommer.
Anløbene afhænger af, hvilken
model myndighederne vælger
for genåbning af krydstogt til
Danmark.
Når kabelføringen til det kommende landstrømsanlæg er fastlagt, og risici i den forbindelse er
afdækket, vil By & Havn revidere tidsplanen for færdiggørelsen
af landstrømsanlægget.

Lynetteholmen kommer til at støje
– men mest i de første 3 år
Loven om anlæg af Lynetteholm er vedtaget af et bredt politisk flertal i Folketinget.
Næste år starter By & Havn nedramning og vibrering af flere kilometer spunsplader.
• I første fase af det store projekt skal der snarest muligt
laves et modtageanlæg til jord
på Refshaleøen og en adgangsvej via Prøvestenen. I den
næste fase skal selve holmens
omrids (perimeter) dannes af
pæle og spunsplader hele vejen
rundt om den 275 hektar store
holm, og det vil være det mest
støjende arbejde i hele projektet.
Spunsarbejdet kommer til at
foregå i de næste tre år, og ho-

vedparten af nedramningen vil
ske i Kronløbet, hvor afstanden
til beboelse er 1,5 km. til Sundmolen i Nordhavn. Arbejdet i
dette område til vare cirka syv
måneder.
Støjsvagt materiel
By & Havn oplyser, at anlægsarbejderne vil gennemføres "med
det mest støjsvage materiel".
For eksempel ved den relativt
mere støjsvage vibrering, hvor-

efter der efterfølgende kan skiftes til egentlig ramning for det
nederste stykke, hvis jordmodstanden bliver for stor.
Københavns Kommunes gældende foreskrift for anlægsstøj
har ikke en øvre grænseværdi
for nedramning af spuns i
anlægsarbejder, det skal blot
foregå i tidsrummet kl. 8-17.
Støjgrænsen for andre anlægsarbejder er 70 dB i dagtimerne
og 40 dB på andre tidspunkter.
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Politiet vil slå ned
på soundboksene
• Københavns Politi er i år særligt opmærksomme på høj musik fra soundbokse i det fri.
"Vi kommer til at holde skarpt
øje med, at festerne i det fri ikke

stikker af. Både når vi kører
almindelig patrulje, men i særdeleshed i forbindelse med målrettede indsatser," siger ledende
politiinspektør Peter Dahl.
Samtidig har Københavns
Kommune forbudt elektrisk

forstærket musik i bl.a. Fælledparken efter kl. 22 i weekender.
På Sandkaj i Nordhavn gælder
grundejerforeningens
regler,
som er, at al afspilning af elektrisk forstærket musik er forbudt
– altid.

os. Folk skændes indbyrdes. Det
truer vores fællesskabsfølelse
herude. Og jeg tror ikke at der
findes nogen nemme løsninger,"
siger han.

Beboer Jan Vestergaard tror på dialog og langsigtede løsninger, men én ting kunne man godt justere på med
det samme, mener han: "Jeg synes at grundejerforeningernes vagter går med hovederne nede i deres mobiler,
og hvis de kigger op, har de mest travlt med at kigge på de badende, og få de til at overholde badereglerne. De
snakker også en del med de unge bandefolk – om deres store biler. Den søndag, hvor der var masseslagsmål.
var de som sunket i jorden".

"Vi skal have trygheden
og fællesskabet tilbage"
Flere episoder med uro og vold på Sandkaj har skabt utryghed og vrede blandt beboere
i Århusgadekvarteret. Jan Vestergaard var vidne til et masseslagsmål foran sin terrasse,
men maner til besindighed: "Utrygheden er stor nu, men den må og skal genskabes".
• Søndag 6. juni var en rigtig
sommerdag på Sandkaj i Nordhavn med omkring 5.000 glade
gæster langs kajen. Men på
Göteborg Plads stod der en stor
gruppe på næsten 100 unge, som
ikke hyggede sig. De var urolige,
skændtes og råbte ad hinanden
og ad forbipasserende.
Kort før klokken 18 kom tre
unge løbende ned mod Gittervej med 15 unge efter sig. De tre
unge blev indhentet og banket.
De 15 unge slog og sparkede løs
på de tre andre unge.

Episoden var meget voldsom at
se på, fortæller vidner til Nordhavn Avis. Men den varede kun
i nogle få minutter. De unge forsvandt, lige før politiet ankom.
Kun én af de unge, som var blevet overfaldet var i kontakt med
politiet. Han blev vejledt i at søge
lægebehandling og i at anmelde
episoden, hvilket han ikke havde
lyst til.
Uroen splitter os
Jan Vestergaard er beboer på
Sandkaj og et af vidnerne til

overfaldet.
I dag er han bekymret. Ikke for
at blive udsat for kriminalitet.
Men for at stemningen, trygheden og fællesskabet er ved at lide
alvorlig skade i Nordhavn.
"Jeg flyttede hertil for fire år
siden, og har altid været glad for
at bo her. OK, jeg vidste ikke at
Sandkaj ville blive SÅ populær,
som den er blevet. Men jeg elsker stadig livet på kajen. Som
regel er her jo stille og fredeligt.
Men utrygheden har lige pludselig fået overtaget, og den splitter

Chikane, narko, uro
Overfaldet på de tre unge kommer efter at beboere flere gange
er blevet chikaneret eller forstyrret af unge, som kører for
stærkt på el-cykler, går i store
grupper som skubber til andre, ryger hash foran Netto Og
Meny, eller siger til andre folk at
de skal 'skrubbe af.
En kvinde som forsøgte at
mægle i en skænderi mellem de
unge og en mand, blev kaldt en
'bitch' og fik et slag i ansigtet.
Nogle mener at have set narkohandel på øverste etage af phus Lüders. Andre har oplevet,
at deres datter på 13 år har fået
nedsættende seksuelle tilråb
på gaden. Dertil kommer konflikterne imellem grupperne af
unge.
Vreden og utrygheden i Århusgadekvarteret kommer bl.a.
til udtryk på facebookgruppen 'Alle os i 2150'. Her bliver
der foreslået private vagtkorps,
selvtægt, overvågning samt aflukning af havnebadet. Og folk
kræver handling fra grundejerforeningen, By & Havn, Nærpolitiets og kommunens side.
En bestemt gruppe
"Man kan næsten mærke utrygheden. Så snart man hører et råb
ude på Sandkaj, kommer mange
ud på altanerne for at se hvad
der nu foregår. Jeg hører om
folk der siger at 'nu flytter de fra
Nordhavn', eller 'min datter må
aldrig gå ned på Sandkaj mere'.
Det er efter min mening overreaktioner, men også forståeligt"

"Vi arbejder hele tiden på mere tryghed"
"Vi kan ikke forhindre en isoleret voldelig hændelse, men vi kan gøre så meget andet for at forbedere adfærd og orden
på Sandkaj, og det gør vi i den grad også," siger den nye formand for G/F Århusgadekvarteret, Bente Hyldahl Fogh.
• Overfaldet med de 15-20 aktivt deltagende unge på Sandkaj
blev set af mange, og har øget
utrygheden blandt beboerne.
Også i bestyrelsen for G/F Århusgadekvarteret. Den nyvalgte
formand for grundejerforeningen er helt enig i, at trygheden
for beboerne skal genskabes.
Jeg var ikke selv vidne til den
ubehagelige episode, men jeg
kan forstå at den var meget
voldsom. Det hele skete jo lige
foran beboernes hjem, og der
var fyldt med børn og voksne
på kajen. Heldigvis var politiet
hurtigt til stede," siger Bente
Hyldahl Fogh.
"Det er helt afgørende, at vi får
genskabt trygheden og troen på,
at vi kan finde en balance i forholdet mellem beboere og badegæster på Sandkaj. Jeg synes at vi
skal forsøge at skille tingene lidt
ad. Vi har haft foreløbig én helt
uacceptabel voldelig hændelse

»

Det er klart
at vagterne skal
være med til at
dæmpe gemytterne.
Men er der tale
om vold, er det
ikke deres opgave
at intervenere
Bente Hyldahl Fogh,
G/F Århusgadekvarteret

på Sandkaj i år. Og så har vi haft
rigtig mange solskinsdage med
rigtig mange gæster - hvor der
ikke har været vold, men til gengæld udfordringer med skrald,
parkering og musik.
"Vores område er født med en
lang kajkant og en offentlig badezone. Det kan vi ikke lave om

på. Men mange andre ting kan
vi faktisk gøre noget ved.
Og grundejerforeningen bruger meget krudt på at forbedre
forholdene, så vi alle kan være
her," siger hun.
Skærpet reglement
Bl.a. er grundejerforeningen

i gang med at få skærpet ordensreglementet for gæster
på Sandkaj, så f.eks. musik fra
soundboxe er helt forbudt.
"Vi mangler lige den sidste
godkendelse fra politiet som vi
er lovet meget snart".
De gule veste
Foreningen har også hyret sit
eget vagtværn - 'De gule veste'.
"Vagterne havde en god effekt sidste år, og derfor har vi
også hyret dem i år. De er med
til at dæmpe små-uro, sørge
for at skrald bliver smidt i affaldsspandene, og holder opsyn etc.og at folk ikke parkerer cykler og biler ulovligt osv
(Det er ikke deres ansvar)."
"Jeg ved at der har været kritik af vagterne efter hændelsen i søndags, fordi vagterne
ikke fik grebet ind og stoppet
volden. Men der er grænser
for, hvad de kan og må gøre

siger Jan Vestergaard.
Han mener at der er tale om
en bestemt gruppe unge, som
efterhånden bliver genkendt af
beboerne.
"Flere af dem bærer dyre skuldertasker og kasketter. Vi skal
dog lige huske, at andre fredelige unge kan jo gå i det samme
tøj. For mig at se er nogle af
dem helt ned til 12-13 år. Som
regel ankommer de drypvis og
samles i en gruppe, som følges
op til badezonen nede fra Git-

»

Som regel er her jo
stille og fredeligt. Men
utrygheden har lige
pludselig fået overtaget
Jan Vestergaard, Sandkaj

tervej. Det virker som om at der
en slags forretning i gang. De
bruger hurtige el-cykler, og kører frem og tilbage fra p-pladsen
til badezonen. Om det er bude,
som betjener kunder, skal jeg
dog ikke kunne sige noget om,"
siger Jan Vestergaard.
Ingen nemme løsninger
Jan Vestergaard har forsøgt at
sætte sig ind i begreberne omkring bander og bandekriminalitet. Forskningen og fagvidenskaben siger bl.a., at de meget
unge drenge, som tiltrækkes
af bander, typisk er vokset op i
famillier, hvor fædre og mødre
er uden arbejde og uddannelse.
De kommer hurtigt til at føle sig
stigmatiserede, og de tror ikke at
de nogensinde vil få en chance i
samfundet. Men en bande giver
dem status og fællesskab. Og de
unge er villige til at gå meget
langt, hvis de føler sig presset.
Derfor er der også bred enighed
i truende situationer. Det er
klart at de skal være med til
at dæmpe gemytterne. Men er
der tale om vold, er det ikke
deres opgave at intervenere."
Parkering forbudt
Grundejerforeningen arbejder
lige nu med at skabe ordentlige
forhold vedr. parkering af biler
og cykler på de veje og pladser,
som foreningen har ansvar for.
F.eks. Göteborg Plads, Sandkaj
og alle mindre stikveje mellem
ejendommene.
"Vi er på vej med tydelig
'Parkering Forbudt' skiltning,
som er ved at blive godkendt
i kommunen. Når skiltningen er på plads, vil vore egne

om, at alle former for selvtægt
imod bander både er ulovligt og
ekstremt farligt.
"Afspærring,
overvågning,
straf, selvtægt mv. løser aldrig
problemet, men flytter det muligvis et andet sted hen, i et stykke tid. Den bedste metode, som
kan modvirke at de unge ender
i bander, er familiebehandling
hvor forældrene inddrages. Det
er store børn, vi taler om. De har
forældre, som skal påtage sig et
ansvar for dem", siger Jan Vestergaard.
Det lange seje træk
Han mener at beboere i Nordhavn må erkende, at de bor iet
populært område som altid vil
give noget liv og lidt larm. "Men
det er tragisk, at ingen har forudset, at vi kunne ende der, hvor vi
er nu. Man burde have forudset
og forbygget de konflikter mellem boligområde og badeland,
som vi ser nu. Hvorfor så ingen
af byplanlæggerne det? Nu er vi
havnet i en rigtig skidt situation.
Og så er det meget sværere at
finde løsningerne," siger han.
"Men vi bliver nødt til at nuancere debatten, som den foregår på Facebook og andre steder. Det nytter ikke at lave en
beboervagtværn og smide dem i
vandet. Det nytter ikke at lukke
hele Sandkaj kl. 22. Den slags
løsning vil blot forværre omverdenens syn på Nordhavn. Medierne elsker historien om 'De
rige i Nordhavn som vil have
Sandkaj for sig selv'. Hurtige
løsninger vil blot forstærke det
billede," siger Jan Vestergaard.
"For at genskabe trygheden
skal vi beboere sætte os sammen med eksperter og myndigheder og finde holdbare løsninger."
parkeringsvagter rondere hyppigt på de dage, hvor behovet
er stort," siger Bente Hyldahl
Fogh.
Cykelparkering og affald
På Göteborg Plads kommer
der snart skiltning og afmærkning, som betyder at cykler
ikke blokerer al færdsel ned til
kajen. Det er bl.a. vigtigt for at
sikre adgangen for brand- og
redningskøretøjer.
”Og så har vi lige aftalt en
gennemgang af affaldsordningen med By & Havn, så vi kan
få forbedret forholdene her.
Det er stærkt påkrævet og kan
ikke gå hurtigt nok”, slutter
Bente Hyldahl Fogh af.

Kontaktmuligheder, hvis du bliver generet
G/F Århusgadekvarteret (affald, skiltning, parkering mv.):
Mail: gfaarhusgadekvarteret@cej.dk
Nærpolitiet (Observationer og gener fra gæster):
Tlf. 3053 6315 eller mail: kbh@politi.dk (ikke sms).
Politiets anonyme tippe-tjeneste: politi.dk/anmeld/tip-politiet
Ring om ikke akutte forhold: 114
Akut brug for politi eller redning: 112
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Turist i egen hovedstad
• Hovedstadens turistinformation, Copenhagen Visitor
Service, vil gerne hjælpe københavnerne til at være turister i
deres egen by. Turistguider vil

køre rundt på specialdesignede
hvide ladcykler og tilbyde gode
råd på pladser, gader og ved attraktioner.
Der er trykt en folder med inspiration til oplevelser i Køben-

havn, ligesom der er en kalender. I centret på Vesterbrogade
kan man hente oplevelseskort,
og via QR-koder se historiske
film om brokvarterer og seværdigheder langs metroens city-

ring. Har man cykel, kan hente
nyudviklede cykeloplevelseskort til f.eks. den kommende
Tour de France-rute i København. Alt kan findes digitalt på:
www.visitorservice.dk/guide

Sådan ser byggepladsen ud i dag. Kun de bevaringsværdige bygninger står tilbage – og de skal nu restaureres.

Den Røde By
vækkes til live
Nye illustrationer af Den Røde By i Århusgadekvarteret
Byggeriet går snart i gang. Planen er at bevare et tæt og
hyggeligt byrum.
• For 100 år siden husede Den
Røde By industri og opmagasinering af kul. Bygningerne gik
under navne som Værkstedslageret og Bådhuset, som er Nordhavns ældste bygning, samt Maretenderiet, som var kantine for
arbejderne på frihavnen.
Posthal og havnekultur
Senere flyttede Postvæsenet ind
i nogle af bygningerne, og byggede desuden en større posthal.
Her blev der i 2017-2019 arrangeret fællesmiddage med
Aarstiderne og fastelavn for
Nordhavns første beboere. I nabobygningen boede Havnekulturhuset, et populært mødested
for foreninger og netværk i den
nye bydel. Enkelte kunstnerværksteder og gallerier har også
lejet sig ind, men i de sidste to år
har alle bygninger stået tomme
og ventet på at blive renoveret.
Tre ældste bygninger bevares
Snart starter en ny epoke. Allerede i 2022 skal Den Røde By

kunne tilbyde 5.000 kvm. nye
lejemål.
Transformationen starter med
at de tre ældste bygninger ombygges til hjemsteder for f.eks.
værksteder og restauranter i
stueplan, samt kontorlejemål i
etagerne over.
Byggeriet er tegnet af BRIQ,
som også har stået for overordnet konceptudvikling, bylivsstrategi og implementering.
"På mange måder kulminerer
alt det vi har drøm om her: et
generøst og udadvendt byliv,
som byder velkommen til Århusgadekvarteret og bygger bro
til resten af København”, siger
Peter Bur Andersen, kreativ direktør i BRIQ.

Visualisering af den nye passage fra Århusgade ned mod Karlskronagade. Illustrationer: PFA/NREP

Restauranter og værksteder
I Bådhuset (som egentlig er et
gammel cementlager) og i den
gamle skydebanebygning (Skydebanen II) etableres forventeligt to restaurationer i historiske
rammer.
Værkstedslageret bliver åb-

net op med en række mindre
værksteder til f.eks. kunsthåndværkere i stueplan. Desuden
opføres de to nye bygninger,
’Produktionshallen’ og ’Skydebanen I’, hvoraf den ene er i
genbrugssten fra den tidligere
skydebanebygning.

Nyt byggeri
Udover de gamle bygninger
skal der også bygges nyt. Der
tilføjes f.eks. en tilbygning på
det gamle marketenderi. Endelig vil området få en ny passage, der knytter Den Røde By
sammen på tværs og inviterer

Sådan kommer det nye torv ud til
Århusgade at se ud. Omkring det
ligger de bevarede bygninger:
Værkstedslageret, Bådhuset
og Marketenderiet.

beboere og besøgende til at gå
på opdagelse.
”Med åbne værksteder og
gode restauranter i historiske
rammer vil det være et attraktivt sted at besøge. Vi vil
gerne videreføre den identitet,
som kendetegner Den Røde By

og bevare den karakteristiske
knopskydning af mindre historiske bygninger i en menneskelig skala”, siger Peter Morgan,
senior investment manager i
PFA, som udvikler området i
samarbejde med NREP.

BYENS HAVN
Nordhavn er omgivet af byens blå frirum.
I Nordhavn er man altid i tæt kontakt med
vandet og havnelivet.
Havnebassiner, kanaler, havneløb og Øresund. Der er aldrig langt til vandet i
Nordhavn. Københavns Havn er vores allesammens blå frirum med masser af
muligheder for at bade, ro kajak, fiske, stå på SUP og meget mere.

FØLG HAVNEN PÅ INSTAGRAM
Vi elsker havnen og havnelivet. Derfor vil vi gerne give
inspiration til aktiviteter og fortælle om havnens brug og
udvikling. Vil du være med? Så følg @byenshavn
og tag dine billeder med #voreshavn
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Marmorbyen Øst er solgt
• Det tyske ejendomsinvestor
Patrizia har solgt 128 lejligheder og 4 erhvervslejemål
i Marmorbyen Øst til CBRE
Global Investors for omkring

650 mio. kroner.
Der var f lere end 30 interesserede købere til boligerne,
som ligger i den østlige del af
Marmorbyen tættest på UN
Village.

Marmorbyen er tegnet af
Vilhelm Lauritzen Arkitekter
og blev opført i 2015 som de
første boliger i Nordhavn.
I disse år omkranses Marmorbyen af erhvervsejendom-

Læserbreve & debat 

RIGTIGT POLITI, TAK !
Af Peter Hjort, spidskandidat
for Det Demokratiske Parti

• Beboerne i Nordhavn har for
mange problemer med støj, affald og kriminalitet. I forbindelse med seneste politiforlig er der åbnet mulighed for
kommunale vagtværn.
Overborgmester Lars Weiss
(S) vil have at kommunalt ansatte skal kunne udskrive bøder. Ligesom parkeringsvagter.
Vi mener at det er en forkert
vej at gå. Det store behov for
lokal tryghed skal være konsekvent og høre ind under
Politiet, som en del af uddannelsen til kadet. Dette sikrer
gode fremtidsmuligheder for

medarbejderne, og et reelt tæt
samarbejde med Danmarks
eneste officielle korps - Politiet.
Derved får du bedre tryghed
hvor du bor, og indsatsen bliver hurtigere og mere effektiv.
Der skal gives bøder for hærværk, støj, affald og fester i beboelsesejendomme, og patruljeres om natten, så vi kan kan
finde vores ladcykler og biler
om morgenen!
Tænk langsigtet og ansvarligt.
Det du kan gøre ved at stemme
på Det Demokratiske Parti til
KV21. Vi stiller op i valgfor-

»

Det store behov
for lokal tryghed skal
være konsekvent og
høre ind under Politiet

Peter Hjort,
Det Demokratiske Parti

bund med de andre borgerlige
partier, så din stemme er aldrig spildt!

me. I år færdiggøres DFDS'
hovedkvarter på Marmorvej,
og i de kommende år bygger
AP Pension et stort kontorhus
ud til Kalkbrænderihavnsgade.

»
VI MANGLER ALLEREDE
FAGUDDANNET
VELFÆRDSPERSONALE
Af Socialborgmester Mia
Nyegaard (RV), gruppeformand
Christopher Røhl Andersen
(RV) og Jes Vissing Tiedemann,
ordfører for Børne- og Ungdomsudvalget (RV)

• Radikale Venstre ser med
stor bekymring på f lere dele
af regeringens udspil “Tættere på – Flere uddannelser og
stærke lokalsamfund”.
Hvis regeringen lykkes med
at f lytte 1.300 velfærdsuddannelsespladser ud af København, vil det vanskeliggøre
Københavns Kommunes muligheder for at rekruttere faguddannet personale, som er en

Hvis regeringen
lykkes med at flytte
1.300 velfærdsuddannelsespladser ud af
København, vil det vanskeliggøre Københavns
Kommunes muligheder
for at rekruttere faguddannet personale, som
er en forudsætning for
at sikre kvaliteten i vores velfærdstilbud.

Mia Nyegaard (RV) m.fl.

forudsætning for at sikre kvaliteten i vores velfærdstilbud.
Og allerede i dag er kun 54,5
pct. af det pædagogiske personale i de københavnske dagtilbud har en pædagoguddannelse – et tal der på trods af en
fælles ambition om minimum
66 pct. uddannede pædagoger
i de københavnske dagtilbud

har været støt faldende siden
2017.
Vi ligger desuden i toppen
(26 pct.) blandt landets kommuner med f lest ikke-læreruddannede medarbejdere i
lærerstillinger.
Vi ønsker derfor ikke bare
f lere velfærdsuddannelser. Vi
ønsker også, at man ser nærmere på rekrutteringen til
Københavns Kommunes velfærdsstillinger såsom sygeplejerske, pædagog, lærer og
socialrådgiver.
Rekrutteringsproblemet er
også et lokalt ansvar, og derfor stiller vi et medlemsforslag
til næstkommende møde i
Borgerrepræsentationen, som
pålægger Økonomiforvaltningen, i samarbejde med Børneog
Ungdomsforvaltningen,
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen at fremlægge konkrete
forslag på tværs af forvaltningerne til hvordan kommunen
kan styrke rekruttering og
fastholdelse af faguddannede
medarbejdere til velfærdsområderne i Københavns Kommune.

I disse tider hvor vi taler så
meget om vigtigheden af borgerens plan, tror vi på, at det
også er vigtigt at huske medarbejdernes plan.
Det vil f.eks. være relevant
at se på langsigtede medarbejderplaner for kommunens
ufaglærte, så de har mulighed
for at tage en faguddannelse.
De faglærte skal tilsvarende
have mulighed for videreuddannelse, efteruddannelse eller andet, der kan gavne både
i det nuværende arbejde, men
også i et evt. skift til en anden
forvaltning.
Det tror vi på, bliver et vigtigt fastholdelsesparameter,
når nu regeringen vil f lytte 60
pct. af pladserne på de store
velfærdsuddannelser ud af
storbyerne.

DELTAG I DEBATTEN !
Send dit læserbrev til:
debat@nordhavn-avis.dk
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Havnebussen
forsinket – igen

Der er 10 badesteder i havnen – og ikke flere
• 1. juni åbnede badesæsonen officielt i Københavns Havn. De tre bemandede havnebade blev
bemandet og 'De Sejlende Havneværter' stævnede ud i deres gummibåde for at vejlede i havnens brugere i god stil i havnen. Nogle af de situationer, havneværterne erfaringsmæssigt møder i
sommervarmen, er udspring fra broer, badning
uden for badestederne, motorbåde med for høj
hastighed, grill på brandfarligt underlag m.m.
Det er By & Havn som står for driften og sikkerheden i havnen, og i år vil der være ekstra fokus

på at badning skal foregå i de tre havnebade og
de syv badezoner, og ikke andre steder. Ved badestederne er man i sikkerhed for havnebusser
og både. Havnebusser, kanalrundfarter og andre
både kan ikke altid se en svømmer i vandet. Og
det kan skabe farlige situationer. Alene i 2019 var
havnebusserne ude for godt 100 farlige situationer, hvor de i sidste øjeblik skulle undgå badende
udenfor badestederne. Der kan også være forurenet vand visse steder i havnen, men badevandskvaliteten tjekkes løbende ved badestederne.

• Det ser ud til at Nordhavn må
vente til næste år, før man kan
tage Havnebussen fra Orientkaj
station. Anlægget af stoppestedet på metroforpladsen har
vist sig at være dyrere og mere
besværligt end forventet. Derfor
har Økonomiudvalget nu vedtaget
at overføre 3,2 mio. kroner ekstra til
projektet.
Fordyrelsen skyldes dels at stålpriserne
er steget. Dels, at der er problemer med at
anlægge den teknikpavillon ved Orientkaj, hvor
de elektriske havnebusserne skal kunne lade op.
Selve stoppestedet vil være klar inden udgangen af 2021, lover Teknik- og Miljøforvaltningen.
Men teknikpavillonen er først klar i 'første halvdel af 2022'.
Det skyldes bl.a. at den rampe, som skal føre

ud til havnebussen, skal forlænges med 8-20 meter, på grund af 'tilgængelighedskrav'.
Udover Orientkaj vil der også blive anlagt to
andre stoppesteder: Ved Enghave Brygge samt
Islands Brygge Syd.

SailGP
vil
tilbage
til
Nordhavn
• Verdens største 'Formel 1-løb for
sejlbåde' vil holde sit internationale Grand Prix stævne i København
i 2022.
Katamaraner med en tophastighed på 100 km/t skal suse forbi
tæt ved land og tiltrække 10-15
tusinde gæster ved Oceankaj.
SailGP skulle have været afviklet i København
i 2020, men måtte aflyses på grund af coronasituationen. SailGP ansøgte derefter om at afvikle
eventet i København i år, men fik stillet nogle datoer til rådighed, som ikke passede ind i Grand
Prix programmet. Derfor flyttede SailGP hele arrangementet til Århus, hvor det afvikles i august
måned i år.
Københavns Kommune tøver dog med at yde
støtte til eventet. 'Denmark Grand Prix Copen-

Nye svømmebaner ved Sandkaj
Jordforbindelse på Oceanvej
hagen – SailGP 2022' har søgt om 6 mio. kroner
fra Københavns Kommunes Megaeventpulje. En
pulje som bl.a. har støtte en borgmesterkonference i 2019 med 8,6 mio. kroner, og som støtter
afviklingen af Tour de France enkeltstarten i København i 2022 med 7 mio. kroner.
Sagen behandles i Økonomiudvalget til august,
men Kultur- og Fritidsudvalget har allerede tilkendegivet, at "SailGP ud fra en kultur- og fritidspolitisk vurdering ikke er specielt interessant."

Stenalderboplads
i Færgehavn Nord?
• Ole Grøn, arkæolog og gæsteforsker på Københavns Universitet, har med et helt nyt apparat
fundet tegn på en stor stenalderboplads, der ligger på havets bund i Kalkbrænderiløbet, lige vest
for Færgehavn Nord.
Han mener at bopladsen er omkring 8.000 år
gammel og er på 80 gange 120 meter. Apparatet
udsender lydbølger, og apparatets sensorer kan
genkende lydrefleksionen fra bearbejdet flint
–altså stenøkser, pilespidse mv. Det skriver Berlingske Tidende.
Museumsinspektør Morten Johansen fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde er noget skeptisk over
for Ole Grøns opsigtsvækkende påstand. Han har
selv været med til arkæologiske undersøgelser ud
for Svanemøllehavnen – i forbindelse med at der
skal anlægges en tunnel ud til Nordhavn. Og der

•
Københavns
Kommune har
nu etableret nye
svømmebaner
ved badezonen
på Sandkaj.
Svømmeområdet er 9x63 meter, og et banetov
opdeler området i
to svømmebaner.
Der er også kommet nye nedgange til vandet på
udendørsarealerne ved Det Flydende Aktivitetshus,
så flere svømmeog badegæster kan
komme til.

• I weekenden 5.-6. juni var der generalprøve
på BODYSCAPING - en performanceforestilling
på Jorddepotet i Nordhavn.
Det foregik i den smukkeste aftensol, og gav
både indre oplevelser og spændende faglig viden
om emnet jorddeponering. Og publikum kommer
på en meget fysisk – men også mental rundvisning
mellem jordbunkerne ude for enden af Oceanvej.
Det er kunstner Nana Francisca Schottländer
og hendes kolleger som har opsat HABITAT +
BODYSCAPING. Projektet er en del af dette års
Metropolis Festival i København, og er blevet til
som et møde mellem kunst og byudvikling. I et års
tid har Nana Francisca Schottländer gået på opdagelse i jorddepotet midt mellem gravemaskiner,
lastbiler og jordbunker.
Forestillingen HABITAT kører indtil 4. juli. Det
samme gør udstillingen BODYSCAPING i Tunnelfabrikken. Se mere: www.metropolis.dk

SØGES: RENGØRINGSHJÆLP
fandt man ikke nogen stenalderboplads. Men han
vil dog ikke afvise, at der kan være en. for 10.000
år siden var Øresund kun en stor flod og Sjælland
meget større end i dag. Der er tidligere fundet andre store stenalderbopladser i havet i Danmark.
Ole Grøn mener at bopladsen ligger 2,5 meter
under havbunden, og undersøgelserne på stedet
gik kun én meter ned i havbunden. Så man skal
bare grave dybere, mener han.

Hjælp til rengøring af kontorlokaler i Nordhavn søges
Ca. 8 timer om ugen,
gerne fordelt på 2 personer
Er du interesseret, så ring 3123 4940
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Ny vindmøllepark
ud for Nordhavn
• Havvindmølleparken Nordre Flint i Øresund er et skridt
nærmere virkeligheden. Endnu
mangler myndighedsgodken-

delsen, men forundersøgelserne
er afsluttet og forsyningsselskabet HOFOR har valgt Rambøll
som bygherrerådgiver.
Planen er at opføre mellem 16
og 40 havmøller på Nordre Flint

øst for Saltholm. De store møller vil kunne ses fra Nordhavn,
men på en afstand af 12 kilometer.
Samtidig skal der anlægges en
vindmøllepark ved Aflandsha-

ge syd for Amager. Her skal der
stå 25 til 63 havmøller.
De to havvindmølleparker forventes opsat allerede i 20232024.

50 nye børnehaver sat ud i
havnen – til fiskeyngel
Sammen med WWF er By & Havn ved at udsætte 50 'fiskebørnehaver' i Københavns
Havn. De såkaldte biohuts skal sikre flere beskyttede levesteder for havnens fisk
• Det naturforbedrende projekt
blev lanceret 8. juni, hvor de
første af i alt 50 'Biohuts' blev sat
op ved Toldboden. I de følgende
dage blev resten af fiskebørnehaverne sat op ved Skuespilhuset, Inderhavnsbroen, Asiatisk
Plads og Langebro.
Den såkaldte biohut består af
et stålbur, som indeholder en
mindre gitterkasse, der er fyldt
op med tomme østersskaller,
hvor der kan vokse alger og små
organismer.
Det yderste stålgitter beskytter de helt unge fisk på under 3
centimer mod de større rovdyr,
mens det inderste gitter med
østersskallerne giver fiskene
mad. Så her kan fiskeyngelen
både spise sig mæt og være i
sikkerhed for sultne rovfisk i en
sårbar del af deres livscyklus.
Stålburene bliver sat op langs
kajkanten 50-80 centimeter
under vandoverfalden. De opsættes på steder hvor der ikke
bades, og hvor der ikke lægger
skibe og både til.
Den første Biohut nedsænkes i havnen ud for Toldboden. Overborgmester Lars Weiss fulgte med i opsætningen oppefra kajen.

»

Flere fisk i havnen
er med til at styrke
balancen i havets
økosystemer, som bliver
mere modstandsdygtige
overfor eksempelvis indvandring af nye invasive
arter

havnene kan have en positiv effekt på fiskebestandene - også
længere ude i havet, da mange
fiskearter vandrer over store
afstande.
Biohuts giver også øget biodiversitet i vandet, og de flere fisk
kommer lystfiskerne til gode
langs med havnens 42 kilometer kajkant.

Livet i havnen
28 fiskearter !
Så mange
forskellige
arter blev der
registreret i en undersøgelse af Københavns Havn i 2015.
Plus masser af muslinger, smådyr og tang.

Bo Øksnebjerg, generalsekretær
i WWF Verdensnaturfonden.

SUDOKU
No. 262

Fiskene vandrer
By & Havn og WWF Verdensnaturfonden har indgået en
fem-årig samarbejdsaftale, som
skal gøre København til den
by i Nordeuropa med flest Biohuts. Erfaringer med lignende
projekter fra f.eks. Middelhavet
viser, at en øget fiskebestand i

Her ses en biohut som har været i vandet i nogle uger. Østersskallerne
er begroet med alger, og de små fisk er beskyttet. Foto: WWF/By og
Havn.
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To complete Sudoku, fill the board
by entering numbers 1 to 9 such
that each row, column and 3x3 box
contains every number uniquely.
© 2020 Syndicated Puzzles
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For many strategies, hints and tips,
visit www.sudokuwiki.org
If you like Sudoku you’ll really like
‘Str8ts’ and our other puzzles, Apps
and books. Visit www.str8ts.com

De hyppigst forekommende fisk er trepigget hundestejle og sortkutling, mens de næstmest forekommende bl.a. er torsk, aborre,
ål og havkarusse.
Vegetationen i Københavns Havn består primært af ålegræs,
havgræs, ledtang og blæretang, men der er også udbredte
forekomster af lav klotang og tarmrørhinde.
Københavns Havn er hjemsted for smådyr som børsteorme,
krebsdyr og muslinger. Der er særligt en meget stor forekomst af
blåmuslinger, som er med til at rense vandet i havnen.
Der er stadig en betydelig forurening af havnens bundsediment
med primært tungmetaller, der stammer fra fortidens forurening. Man kan imidlertid roligt spise hornfisk, havørred og torsk
fanget i havnen, da deres indhold af tungmetaller ikke er så højt
som i de fastboende bundfisk.
Københavns Havn benyttes hvert år af mere end 2 millioner
mennesker: badegæster og gæster i blandt andet turbåde,
havnebusser og udlejningsbåde. Desuden anvendes havnen af
35 historiske skibe, 6.000 medlemmer af kajak- og roklubber
samt lystfiskere langs de 42 kilometer kajkant.

"For eksempel er flere fisk i
havnen med til at styrke balancen i havets økosystemer, som
bliver mere modstandsdygtige
overfor eksempelvis indvandring af nye invasive arter, samtidig med at der åbnes for flere
rekreative aktiviteter. Derfor
håber vi også på, at dette projekt med By & Havn kan være
til inspiration for andre til en
mere fremadsynet tilgang til
byudvikling, hvor storby og natur ikke er hinandens modsætninger," siger Bo Øksnebjerg,
generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.
Sammen om havet
Partnerskabet vil arbejde for
at 100% af Danmarks havareal
skal være bæredygtigt forvaltet, 30% af havet skal beskyttes
mod direkte trusler, og 10% af
havet skal holdes helt urørt.
Partnerskabet skal også øge
københavnernes kendskab til
havnens vandmiljø. Der skal
bl.a. gennemføres projekter
og events i sammenhæng med
WWF’s Panda Club og By &
Havns havneskoleaktiviteter.
"Vi har givet partnerskabet titlen 'Sammen om havet i
havnen', fordi vi ønsker at lave
tiltag, som bringer mere af den
vilde havnatur ind i vores havnemiljø. Og det gør vi for eksempel med Biohuts, der giver
fiskeyngel bedre forudsætninger for at vokse sig store nok
til at overleve ude i havet," siger
administrerende direktør i By
& Havn, Anne Skovbro.

A NEW
GENERATION

NORMAL

Design: Arne Jacobsen

SVANE™ LÆNESTOL
Nu introduceres nye udgaver af Arne Jacobsens
Svanen™– ikonisk design med stel i nye typer
finish, der giver et moderne udtryk.

PRIS FRA: 24.050,-
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Anthony Hopkins overbeviser som dement

2 HURTIGE OM FILM

The Father er en moderne minimalistisk tragedie, hvor en
dement far mister følingen med virkeligheden, samt hans
datter, svigersøn og hjemmeplejeren
• Filmen begynder, da Anthony
(Anthony Hopkins) får at vide
af sin datter, Anne (Olivia Colman), at hun skal flyte til Paris
med sin nye mand. At Anthony
bliver nødt til at behandle sine
plejere ordentligt, ellers må
hun sende ham væk, underforstået på plejehjem. Anthony er
lamslået. Han vil hverken på
plejehjem eller miste sin lejlighed eller datter.
I næste scene er Anthony
igen i lejligheden. Her sidder
en mand med et glas vin. Anthony kan ikke genkende ham,
men får at vide, at manden er
hans svigersøn gennem årevis,
og at Anthony er flyttet ind hos
dem. Hans forvirring er total.
I næste scene er svigersønnen
byttet ud med en anden mand,
og sådan fortsætter scenerne,
der umiddelbart udspiller sig
over en dag, til stor forvirring
for både Anthony og seeren.
Forvirringen er positivt ment.
Det er et kunstnerisk greb,
der medvirker til at afspejle
en dements sind, og hvordan
forestillinger mikses med realiteten, og hvordan personer,
der faktisk er plejere, bliver til
svigersønner. Filmen holdes
kørende af en stærk spillende
Hopkins, der med sit vanlige
vanvid kan udtrykke den de-

mentes skiftende glæde og aggressioner.
Det meste af filmen foregår i
London-lejligheden. Oprindeligt var fortællingen et skuespil,
Le Père, iscenesat af filmens
franske instruktør Florian Zeller, der har en lang række skuespil bag sig. Minimalismen er
bibeholdt, og Anthony Hopkins er hovedperson i langt de
fleste scener. Er man skarp, vil
man nok kunne regne ud, hvad
der er virkeligt, og hvad der er
Anthonys forestillinger, men
i sidste ende vil det altid være
et fortolkningsspørgsmål. For
hvad er virkeligheden for en
dement?
I en af filmens bedste scener
møder han en ny ung plejer,

Samuel Jackson: Her
er mine yndlingsfilm

der minder ham om hans afdøde datter. Han vil tydeligvis
charmere hende med whisky
og bilder hende ind, at han har
arbejdet som stepdanser. Han

bliver som ung igen, bryder ud
i kropslig dans, og den unge
pige skraldgriner i hele kroppen. Men pludselig, uundgåeligt, vender han på en tallerken
og skælder ud.
Og scenen skifter. Familien
skal hele tiden have kylling,
og enten har de spist den eller
skal til at spise den. Svigersøn
skælder ud, vil have ham ud af
lejligheden. Tid og sted bliver
fuldstændig opløst, og mod
slutningen bryder Hopkins
sammen i en lang gråd, fordi
han ikke kan samle sig mere.
Det er barskt og alt for realitisk.

Anders Højberg
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I en af filmens
bedste scener møder
han en ny ung plejer,
der minder ham om
hans afdøde datter.
Han vil tydeligvis
charmere hende med
whisky og bilder hende
ind, at han har arbejdet som stepdanser.

Den 72-årige skuespiller
har været med i alt fra Pulp
Fiction over Star Wars til
Django Unchained. I et
interview med Stephen
Colbert udpeger han nu
sine yndlingsfilm, og det er
bemærkelsesværdigt, som
Soundvenue skriver, at
kun en Tarantinofilm har
ramt listen, og det er Jackie
Brown. De andre A time to
Kill, The Long Kiss Goodnight, The Red Violin og 187.

Ingen oralsex
med Batman

Animationsserien Harley
Quinn, der foregår i Batman-universet, har fået stor
ros for at gå til grænsen med
vold og seksualitet. Men nu
har DC - filmselskabet bag
serien - sat grænsen. I tredje
sæson skulle Batman give
Catwoman oralsex. Men
det fik DC stoppet, ifølge
Soundvenue: “Helte gør ikke
sådan noget. Man kan ikke
sælge legetøj, hvis Batman
giver nogen oralsex.”

Vil De også have tag på huset? Det koster ekstra
Bare man tiltrak hunde i stedet for at have dårlig-håndværker-tække

Af Louise Raaschou

• Der findes folk med en ganske
særlig tiltrækningskraft; et tække, som gør dem uimodståelige
for en specifik gruppe. De fleste
kender sikkert én:
Det er personen, som hunde
bare lægger sig ned foran. Eller
som babyer altid smiler henrykt
til. Eller som straks bliver spottet af den selvfede bartender,
mens alle de andre, der også
venter, tilsyneladende er usynlige.
Det er ren magnetisme, simpelthen, og den kan man komme langt med. Hvis den altså
tiltrækker de rigtige. Det gør
den så ikke hos alle, magnetiske
individer. Tværtimod, faktisk.
Bartender-tække? Jeg ville give
min højre arm ...

Jeg er nemlig forbandet med en
håndværker magnet. Ikke på
den frække måde, (tø-hø), men
på den helt konkrete jeg-skalhave-noget-fikset-og-hyrer-enfagmand måden. Med det vitale
element, at det altid går galt. Altid.
Hvis der findes en liste med
udygtige, upålidelige, uærlige
eller slet og ret bindegale håndværkere, så har jeg på et eller
andet tidspunkt været en kunde. Det er hundrede. Faktisk er
jeg først for ganske nylig nået
frem til den erkendelse, men
jeg burde nok have opdaget det
noget før.
Der var, for eksempel, mureren, som engang skulle lægge
nogle fliser på en terrasse. Han
var fra et stort, velrenommeret
firma, vil jeg godt lige tilføje, så
jeg forventede et vist niveau af
kompetence. Eller bare kompetence.
Jeg forventede i hvert fald
ikke, at man bagefter kunne
løfte fliserne op fra underlaget

med fingrene. Og jeg var slet
ikke forberedt på murers småfornærmede overraskelse, da
jeg spurgte, om det mon egentlig var meningen. Jeg måtte
forstå, at jeg bare ikke havde
formuleret opgaven klart nok.
Jeg skulle tilsyneladende have
italesat, at fliserne også skulle
sidde fast, og kostede det ekstra?
Det ville have været en underholdende anekdote, havde
dumme murer bare været en
enlig svale. Men jeg kan jo se et
mønster nu: Som Misse Møghe
måtte bære sit kors, således må
jeg også slæbe mit: De drages.
Om det så er en håndværker,
andre siger god for, så slår det
ikke fejl. Jeg har jo stadig rester
af maling på mine ruder fra en
maler, som ikke skulle male selve glasset, men huset udenom.
De er umulige at fjerne. (Har
prøvet, opnåede kun at ridse
rude så den ser matteret ud
enkelte steder. Orkede ikke at
mattere alle ruder ens, opgav.)

Jeg har også engang måttet få
en hovedtrappe lavet to gange,
fordi den første murer, (ikke engang den samme som terrassemurer), havde støbt trappe af et
eller andet superporøst, skrøbeligt og helt igennem tåbeligt
materiale, som ikke kunne tåle
vand. Arj, men altså, come on!
Der var entreprenøren, som
skulle isolere sommerhus i foråret, og som virkelig, virkelig
gerne ville begynde på opgaven,
hvis bare han ikke var så uheldig hele tiden og havde ansatte
med corona eller ansatte på ferie eller ansatte midt i virkelig
hårde skilsmisser, hvor det hele
var konens skyld.
Og som i tre måneder stadig
virkelig, virkelig gerne ville
begynde på opgaven virkelig
snart. (Og som virkelig, virkelig
gerne vil tilbagebetale depositum virkelig snart.)
Og det er altså ikke mange dage
siden, jeg sidst måtte indse, at
mit tække endnu engang havde

slået håret ud og fanget en af de
helt store i sit net.
Denne gang en havemand.
Som skulle fjerne en gigantisk
efeu, der de sidste tredive års tid
havde gennemgået sin egen evolution i baghaven og var vokset
til et kæmpe buske-træ-morads
med lårtykke stammer. Lidt i
overkanten for mig og min sløve havesaks. Så havemand blev
tilkaldt, og han var vældig entusiastisk omkring opgaven.
Han var også nogle andre ting,
som jeg ikke lige kender definitionen på. Snaksaglig ville være
som at sige, at havet er vådt, og
der var ingen ende på mandens
historier.
Som alle var en anelse, hvad
skal man kalde det . . . vidtløftige. Muligvis havde han også
en lille skid på. Men jeg slog det
hen. Jeg mener, der må da være
en grænse, om ikke andet så
rent tidsmæssigt. Jeg havde jo
netop lige afsluttet absurde forløb med uheldige entreprenør,
så det kunne simpelthen ikke

passe, at jeg bare få uger senere
nu igen skulle stå i samme situation. Med én af dem.
Først da havemand begyndte
at fortælle om sin nye pistol, og
at han havde syvogtredive CK’s
(Certified Kills, fik jeg forklaret) i sit bælte for efterretningstjenesten, blev mit imødekommende smil lidt anstrengt.
Min ufejlbarlige evne til at
vælge den forkerte håndværker havde måske slået til igen,
kunne det se ud til, men man
skal jo lade tvivlen komme folk
til gode. Og efeus kæmpe rødder var jo stadig heller ikke fjernet. Et par dage senere dukkede
havemand op med en ret synlig,
ret stor skid på og kastede sig
ud i historien om hans eneste
ansatte, der havde plyndret firmaets konto. Dagen før. Mens
han selv havde været væk på en
sniper opgave i Bulgarien.
Jeg har i øvrigt stadig en kæmpe
efeu-trærod i baghaven, så hvis
nogen kender én ...
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